
 

 

 

 
 
 

Seuratiedote on ylöjärveläisille liikuntatoiminnassa mukana oleville yhdistyksille tarkoitettu 

tiedotuskanava, jolla kaupungin liikunta-palvelut tiedottavat tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. 

Seuratiedote ilmestyy tarvittaessa, noin neljä kertaa vuodessa.  

1. Toiminta-avustusten hakukriteereissä muutoksia 1.1.2020 alkaen 
 
Vapaa-aikalautakunta on päättänyt kokouksessaan 5.11.2019 (§76) uusista toiminta-avustuskriteereistä. 
Toiminta-avustusuudistus on ollut käynnissä pari vuotta, jonka aikana lautakunnan asettama työryhmä on 
sitä työstänyt. Myös seuroja kuultiin työstön aikana. 
 
Hakuprosessi pysyy entisenlaisena. Hakuaika on yhtenäinen kaupungin muiden avustusten kanssa ollen ensi 
vuonna 1.-28.2.2020. Hakulomake on tuona aikana täytettävissä netissä ja paperisia hakulomakkeita voi 
noutaa liikuntapalveluilta. Liikuntapalvelut suosittelevat sähköisen hakemuksen täyttöä.  
 
Muutoksia tulee lähinnä toiminta-avustusten jakoperiaatteisiin. Lisäksi pistelaskua selkeytettiin seurojen 
suuntaan. Suurin avustukseen vaikuttava tekijä ovat edelleen aktiiviset seuran jäsenet/liikkujat. Alla 
olevassa taulukossa esitetään koko kriteeristö kokonaisuudessaan. Ennen hakuajan alkua liikuntapalvelut 
laittaa hakulomakkeen täyttöohjeen toiminta-avustusten nettisivuille. Ohjeilla pyritään saamaan 
yhtenäistä tietoa seuroilta (https://www.ylojarvi.fi/vapaa-aika/liikunta-ja-
ulkoilu/seuratoiminta/avustukset/toiminta-avustus/)  
 

 

1. TOIMINNAN MÄÄRÄ JA 

VAIKUTTAVUUS
Kriteerit Painotus Pisteet

PAINOTUS: 75% Säännöllisesti toiminnassa mukana 

olevat yli 18-v.

Säännölliseen ohjattuun liikuntatoimintaan 

osallistuneet yli 18-vuotiaat (aikuiset, 

ikäihmiset)*, ryhmien lukumäärä

20 % 1p/hlö

Säännöllisesti toiminnassa mukana 

olevat alle 18-v.

Säännölliseen ohjattuun liikuntatoimintaan 

osallistuneet yli 18-vuotiaat*, ryhmien 

lukumäärä

35 % 1p/hlö

Toiminnan vaikuttavuus, 

säännöllisyys, ympärivuotisuus ja 

monipuolisuus

järjestetyt kilpailut ja tapahtumat lkm, 

kuinka seura mahdollistaa lasten ja nuorten 

useiden lajien yhtäaikaisen harjoittelun, 

oman lajivalmennuksen lisäksi järjestettävä 

monipuolinen oheisharjoittelu

10 % 0-5p 

harkinnan 

mukaan

Kaupungin ulkopuolisten tilojen 

käytöstä syntyvät kustannukset

Tilavuokrat/vuosi 10 % 0-5p 

harkinnan 

mukaan

2. TOIMINNAN LAATU Kriteerit Painotus Pisteet

PAINOTUS 25% Toiminnan suunnitelmallisuus, 

tavoitteellisuus ja kehittäminen

koulutukset, toimintasuunnitelmat, 

kehittämistoimet, seuran visio/strategia

15 % 0-8p 

harkinnan 

mukaan

Yhteisöllisyys ja yhteistyö verkostoituminen ja yhteistyö muiden 

toimijoiden kanssa, muille kuin seuran 

jäsenille suunnatut tapahtumat, 

lajikokeilut, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

sekä kestävä kehitys

10 % 0-5p 

harkinnan 

mukaan

* Säännöllisellä osallistumisella tarkoitetaan väh. 1 kertaa viikossa vähintään 6 kk ajan.
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2. Liikuntapalveluiden toiminta supistuu joulun aikaan 

Liikuntapalveluiden ohjauskausi on tauolla joulun aikaan 16.12- 12.1.2020 ja uimahalli on suljettuna 21.-

26.12.2019. Viikoilla 52/2019 – 01/2020 mm. vuorohakemuksia ei käsitellä. Kiireellisissä asioissa voit ottaa 

yhteyttä liikuntakoordinaattori Jaana Lammiseen p. 050 52302081 ja vikatilanteissa kiinteistöhoidon 

huoltoryhmän päivystysnumeroon p.050-390 4825.  

 

3. Uimaseurojen ratavuoroja karsitaan uimahallissa 1.1.2020 alkaen 

Asiakaspalautteiden perusteella liikuntapalvelut on päättänyt karsia uimaseurojen käyttövuoroja 

uimahallissa 1.1.2020 alkaen. Haluamme tällä varmistaa, että kaikilla uimahallin asiakkailla olisi tilaa 

harrastaa uintia, vesijuoksua ja käyttää uimahallin palveluja. Päivitetyt ratavuoroja löytyvät Timmi-

tilavarausjärjestelmästä (https://timmi.tampere.fi/) ja uimahallin ilmoitustaululta.  

 

4. Ylöjärven kaupungin urheilugaala ja menestyneiden urheilijoiden nopea palkitseminen 

Ylöjärven kaupunki palkitsee menestyneitä ylöjärveläisurheilijoita muutaman kerran vuodessa 

järjestettävissä palkitsemistilaisuuksissa. Ensimmäinen palkitsemistilaisuus järjestettiin maaliskuussa 

2019. Seuraava ja vuoden viimeinen palkitsemistilaisuus on 14.12.2019. 

Palkittavia suorituksia ovat suomenmestaruus, PM-mitalit, EM-mitalit, MM-mitalit ja olympiamitalit. 

Toivomme urheilijoilta, heidän seuroiltaan, valmentajilta ja urheilijoiden lähipiiriltä vinkkejä, kun 

ylöjärveläisurheilija saavuttaa lajinsa suomenmestaruuden tai sitä korkeamman arvokisamitalin. Näin 

saamme tiedon ansioituneista paikallisurheilijoista. Palkitsemiskäytäntö otettiin käyttöön vuonna 2019 ja 

se ei koske tätä ennen ansioituneita urheilijoita. 

https://www.ylojarvi.fi/vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/uutiset/menestyneiden-urheilijoiden-nopea-palkitseminen/ 

Vuoden parhaiden huomioiminen tapahtuu vuosittain järjestettävässä Ylöjärven Urheilugaalassa. 

Urheilugaala pidetään 13.2.2020 Vanhalla Räikällä.  

Stipendein ja muistomitalein palkitaan vuoden urheilija, vuoden nuori urheilija sekä vuoden joukkue. 

Vuoden seuratoimija ja vuoden urheiluteko palkitaan kunniakirjalla. Lisäksi vuoden urheilija saa nimensä 

urheilutalolla olevaan Vuoden Urheilija -tauluun. Vuoden parhaiden ohella palkitaan muita vuoden aikana 

menestyneitä urheilijoita kunniakirjoin. 

 

Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut toivottaa kaikille hyvää loppuvuotta ja 

rauhaisaa joulun aikaa! 

              

vs.Liikuntakoordinaattori Jaana Lamminen  
p. 050 523 2081 jaana.lamminen@ylojarvi.fi 
 
Ylöjärven kaupunki, Liikuntapalvelut 
Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi 
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